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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 كتاب االعتكاف –الموطأ شرح: 

 االعتكاف قضاء باب - للعيد المعتكف خروج باب -باب ما ال يجوز االعتكاف إال به  - االعتكاف ذكر :باب
 القدر ليلة في جاء ما باب - االعتكاف في النكاح باب -

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 ه.السالم عليكم ورحمة هللا وبركات

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

 واإلكرام.واغفر للسامعين يا ذا الجالل  ،اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

  : االعتكافكتاب
 االعتكاف كرذ :باب

رضي - عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 اعتكف إذا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: "قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -اهللا عنه

 ."اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال وكان ،فأرجله رأسه إلي يدني
 اعتكفت إذا كانت -ارضي هللا عنه- عائشة أن الرحمن عبد بنت عمرة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني

 .تقف ال تمشي وهي إال المريض عن تسأل ال
 ،اإلنسان لحاجة يخرج أن إال ،اأحد   يعين وال ،لها يخرج وال ،حاجته المعتكف يأتي ال": -رحمه هللا- مالك قال
تباعها الجنائز على والصالة ،المريض عيادة إليه يخرج ما أحق لكان أحد لحاجة اخارج   كان ولو  ."وا 
 على والصالة ،المريض عيادة من المعتكف يجتنب ما يجتنب حتى امعتكف   المعتكف يكون  ال :مالك قال

 .اإلنسان لحاجة إال البيت ودخول الجنائز
 بأس ال نعم :فقال ؟سقف تحت حاجتهل يدخل هل يعتكف الرجل عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثني

 .بذلك
 كره أراه وال ،فيه يجمع مسجد كل في االعتكاف يكره ال أنه فيه اختالف ال الذي عندنا األمر :مالك قال

 إلى فيه اعتكف الذي مسجده من المعتكف يخرج أن كراهية إال ،فيها يجمع ال التي المساجد في االعتكاف
 مسجد في الجمعة إتيان صاحبه على يجب وال ،الجمعة فيه يجمع ال اجد  مس كان فإن ،يدعها أو ،الجمعة
( 781)] }َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{: قال -تبارك وتعالى- هللا ألن ؛فيه باالعتكاف ابأس   أرى  ال فإني ،سواه

 .منها اشيئ   يخص ولم ،كلها المساجد هللا فعم [سورة البقرة
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 أن عليه يجب ال كان إذا الجمعة فيها يجمع ال التي المساجد في يعتكف أن له ازج هنالك فمن :مالك قال
 .الجمعة فيه تجمع الذي المسجد إلى منه يخرج
 رحاب من رحبة في خباؤه يكون  أن إال فيه اعتكف الذي المسجد في إال المعتكف يبيت وال :مالك قال

 ومما ،المسجد رحاب من رحبة في أو المسجد في إال فيه يبيت بناء يضرب المعتكف أن أسمع ولم ،المسجد
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان :-ارضي هللا عنه- عائشة قول المسجد في إال يبيت ال أنه على يدل
 يعني- المنار في وال ،المسجد ظهر فوق  يعتكف وال ،اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال اعتكف إذا

 .-الصومعة
 أن يريد التي الليلة من الشمس غروب قبل فيه يعتكف أن يريد الذي المكان معتكفال يدخل :مالك وقال

 يعرض ال باعتكافه مشتغل والمعتكف ،فيها يعتكف أن يريد التي الليلة أول باعتكافه يستقبل حتى فيها يعتكف
 ومصلحة بضيعتهببعض حاجته  المعتكف يأمر بأن بأس وال ،غيرها أو التجارات من به يشتغل مما لغيره
 من بذلك يأمر أن اخفيف   كان إذا بذلك بأس فال ،نفسه في يشغله ال بشيء أو ماله ببيع يأمر وأن ،أهله
 .إياه يكفيه
نما ،اشرط   االعتكاف في يذكر العلم أهل من اأحد   أسمع لم :مالك قال  مثل األعمال من عمل االعتكاف وا 

 شيء في دخل فمن ،نافلة أو فريضة ذلك من كان ما ،األعمال من ذلك أشبه وما ،والحج والصيام الصالة
 من ال ،المسلمون  عليه مضى ما غير ذلك في يحدث أن له وليس ،السنة من مضى بما يعمل فإنما ذلك من

 .االعتكاف سنة المسلمون  وعرف ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول اعتكف وقد ،يبتدعه وال يشترطه شرط
 .سواء والبدوي  للقروي  واالعتكاف ،سواء والجوار عتكافواال :-رحمه هللا- مالك قال

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف يقول 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 :كتاب االعتكاف

أنها قد تقدم الترجمة على  اوذكرنا مرار   ،، واألصل أن يبدأ بهاوقد مضى نظائره من ذكر البسملة قبل الترجمة
ويكون ذكر الترجمة بمثابة ذكر اسم السورة  ،، وهذا يوجد في البخاري، تقدم الترجمة على البسملةاالبسملة أحيان  

 في القرآن قبل البسملة، ولكل وجه.
 كتاب االعتكاف:

 .امضى تعريفه مرار   :الكتاب
 ،وحبس نفسه عليه اعتكف ا، فمن لزم شيئ  اكان أو شر   اوم، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خير  واالعتكاف: اللز 

}َيْعُكُفوَن َعَلى : -جل وعال-وقال  [( سورة البقرة781)] }َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{: -جل وعال-كما قال 
 يعني طول المكثزوم الشيء وحبس النفس عليه اعتكاف، اعتكاف، فلهذا  [( سورة األعراف738)] َأْصَناٍم لَُّهْم{

ولذا الذين يمضون الساعات أمام القنوات واآلالت هم يعتكفون  ؛والبقاء في مكان ألمر من األمور اعتكاف
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إذا أداموا النظر ولزموا األماكن لمطالعة  ،عليها، يعكفون عليها، ويتداول الطالب أيام االمتحانات هذه اللفظة
 مالزمة المكان لإلفادة من دروسه. ،يقال: فالن عاكف على دروسه؛ ألنه يطيل المكث والمالزمةدروسهم 
 }َيْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم لَُّهْم{وية، وبين السنة النب [( سورة البقرة781)] َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{} :فرق بين

الشرك  -هللا السالمة والعافيةنسأل -من أفضل األعمال، وهذا  يعني هذا ،وبينهما أمور [( سورة األعراف738)]
ن كان لغوي  -، وال يصرف هذا المسمى -جل وعال-لكفر، فعلى اإلنسان أن يلزم طاعة هللا وا لكن حقيقته  -اوا 

 .بيت كل تقي كما جاء في بعض األخبارالشرعية لزوم المسجد، والمسجد 
 ذكررررررررررررررر اإللرررررررررررررره بمسررررررررررررررجد   تحليتهررررررررررررررا  ج  وخيررررررررررر مقررررررررررام قمررررررررررت فيرررررررررره وحليررررررررررة

 ج

اللهم اللهم اغفر له، " دام في مصاله: انتظار الصالة بعد الصالة، والمالئكة تصلي على المصلي ما :والرباط
هكذا ينبغي أن تنفق األوقات، أما أن تنفق على القيل والقال، أو على اآلالت المحرمة، أو على ما يقرب  "ارحمه

قة وغيرها، يمضون عليها الساعات الطوال، ويحدث معها من األلفاظ منها من استعمال بعض األمور من ور 
 د أن اإلنسان عليه أن يحفظ وقته.وقد يحصل معها الجعل المحرم كالقمار، المقصو  ،البذيئة، وتأثر القلوب

، يعني للعبادات الخاصة الالزمة من صالة -جل وعال-بأنه لزوم المسجد لطاعة هللا  :اوعرف االعتكاف شرع  
يعطل أثناء االعتكاف، وأما ما يستروح إليه بعض أهل العلم أن االعتكاف  اتالوة وذكر، حتى ما كان نفعه عام  و 

وأن كل من دخل المسجد ينوي سنة االعتكاف، هذا ليس بشيء، ليس باعتكاف ال لغوي وال  ،يصح بأدنى شيء
إلى المساجد تذكير بنية االعتكاف،  ولذا يوجد في بعض المساجد في االسطوانة التي تقابل الداخل ؛شرعي

نويت سنة االعتكاف، مكتوب عليه هكذا لكل داخل، ينوي سنة االعتكاف، يعني أقل ما قيل في االعتكاف، قال 
بعضهم: ولو لحظة، لكن هذا لعب بالنصوص، الحنفية عندهم أن أقل ما ينطبق عليه االعتكاف ساعة، مكث 

 ساعة.
وهو النطق هي تذكير بأمر مبتدع،  الى أنها لفظ مخالف لحقيقة االعتكاف أيض  قولهم: نويت سنة االعتكاف، ع

نة االعتكاف ولو في بالنية، استحضار النية، ولو لم ينطق بها اإلنسان على هذه الكيفية بأن يقول: نويت س
عن النبي  هذا لم يرد به دليل، إنما يعمل به بعض متأخري الفقهاء، وال يوجد في خبر صحيح وال ضعيف نفسه
وال عن صحابته أن المتعبد يقول: نويت كذا، نويت أن أعتكف، نويت أن أصلي صالة  -عليه الصالة والسالم-

ويمثل في الصف بين  ،كذا، ولو في نفسه، إنما مجرد قصده لهذا األمر هو النية، مجرد ما يذهب إلى المسجد
 يقول المؤلف: هذه هي النية. -جل وعال-يدي هللا 

 :االعتكاف ذكر باب
الذي في البخاري " الرحمن عبد بنت عمرة عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني"

عن عائشة؛ ألن عروة يرويه عن عائشة بدون واسطة، يقول الحافظ ابن حجر: ذكر عمرة في  عن عروة وعمرة
خبر من طريقين، من طريق عروة ومن ، نعم اإلمام مالك يروي الالك من المزيد في متصل األسانيدرواية م

 الصورة التي جاءت في رواية يحيى.، وليس على هذه -ارضي هللا عنه-طريق عمرة كالهما عن عائشة 
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 إذا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: "قالت أنها -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن"
 ال وكانيعني أمشط شعره وأسرحه وأنظفه " "فأرجله" رأسه يقرب إلي "يدني""، فأرجله رأسه إلي يدني اعتكف
دل على أن إخراج جزء من البدن من المسجد ال يخل باالعتكاف، إذا أخرج " اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل

رأسه أو يده أو رجله دون بقية بدنه هذا ال يخل باالعتكاف، وليس معنى هذا أن المعتكف يفرش فراش عند باب 
من أجل التسريح والترجيل، بعض الناس عنده  ،يخرج رأسه لينظر إلى الغادي والرائح هذا لحاجة هذاالمسجد و 

-ويخرج رأسه، ويقول: النبي  ،محبة لالستطالع، يحب االستطالع ومع ذلك يجعل الفراش عند باب المسجد
ال ليس هذا هو المقصود، هذا ينافي مقت -عليه الصالة والسالم بعض ضى االعتكاف، و كان يخرج رأسه، وا 

في بيته، أو في محل مع زمالئه أو كونه  احتى ال يوجد فرق بين كونه معتكف   الناس يتوسع في أمر االعتكاف
تجد عنده األجهزة التي كان يستعملها في بيته، عنده التليفون الثابت،  ،توسع في أمورهيأو غيرها، من استراحة 

ت أو غيره، ويزاول جميع ما كان يعمله قبل االعتكاف، بل مع األسف إنترن وعنده الجوال، وعنده إن كان آالت
هل هذا اعتكاف؟ أو يخل ببعض العبادات، تجده ينام حتى يفوته  ،وجد من تنقل إليه الصحف والمجالتأنه 

، والخلوة به، -جل وعال-بعض الصلوات، هذا ينافي مقتضى االعتكاف، االعتكاف لالزدياد من القرب من هللا 
 .الجة القلب من آثار الران الذي يكسبه طول العامومع

ال يدخل  -عليه الصالة والسالم-ولذا كان  ؛إال ما ال بد منه ان أن يتخفف من أمور الدنيا كلهافعلى اإلنس
البيت إال لحاجة اإلنسان، فسرها الزهري بالبول والغائط، واتفق العلماء على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من 

يخرج من أجلهما، جات كاألكل والشرب، أما إذا أمكن إدخال األكل والشرب إلى المسجد فال يجوز له أن الحا
 احكم الحاجة، يلحق أيض   -حكم األكل والشرب- د صار حكمهوأما إذا منع من إدخال األكل والشرب في المسج
 ؟ج من المسجد وهكذا، نعم، احتاج إلى أن يقيء يخر بما ذكر الزهري ما هو في معناهما كالقيء مثال  

 طالب:......
 الرباط؟

 طالب:......
أو  العتكافعلى كل حال الرباط لزوم المسجد، لكن أحكامه قد تختلف عن أحكام االعتكاف؛ ألن أحكام ا

 ؟االعتكاف ينبغي أن يخصص للعبادات الخاصة، والرباط قد يكون للتعلم والتعليم، نعم
 طالب:......

 مجاورة.سيأتي الكالم عن ال
 عن تسأل ال اعتكفت إذا كانت عائشة أن الرحمن عبد بنت عمرة عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"

الجنازة من حق المسلم على المسلم، ومع ذلك  إتباعنة، سمريض مع أن عيادة ال "تمشي وهي إال المريض
عنه وأنت ما يعرج عليه، إال يسأل تعطل هذه األمور، ونص المالكية أنه لو كان المريض أو الميت أحد األبوين 

ومن ألن الوقوف بمعنى العيادة وال تجوز العيادة كحضور الجنازة، يعني  ؛تقف ال، مثلما تفعل عائشة، ماش  
 .اه وما أشبه ذلك، والمالكية يشددون في أمر االعتكاف جد  أولى طلب دين واستيفاؤ باب 
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 بد منها، حاجته غير حاجة اإلنسان التي ال "من المسجد اله يخرج وال ،حاجته المعتكف يأتي ال: مالك قال"
شخص عند باب  "اأحد   يعين والمن المسجد،  لها يخرج وال ،حاجته المعتكف يأتي ال" أموره الحاجية األخرى 

إال  اال يخرج من المسجد، وال يعين أحد  " : ال يعينهوليقالمسجد يريد من يرفع معه متاعه إلى دابته أو سيارته 
 "لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض اولو كان خارج  "التي تقدمت  "يخرج لحاجة اإلنسان أن

إما مقدم أو مؤخر، يعني نظير ما  ،وأحق وعيادة بالوجهين، بالنصب والرفع، أحدهما اسم كان، والثاني الخبر
 ((اشك أن يكوَن خير مال  المسلم غنم  ))يو والرواية األخرى:  (())يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم  جاء: 

 يجوز هذا وهذا.
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ما يخرج إليه، يعني عموم المعتكفين، أو ما يخرج إليه المعتكف، المعنى ما يختلف.
ه ألن هذه األمور من حقوق المسلم على أخيه، واتباعها مع أن تباعها"او  الجنائز على والصالةعيادة المريض، "

وسيأتي ما في االستثناء في  ،ال يخرج لذلك، فمن باب أولى أن ال يخرج لغيرهما، بعض الناس يستثني
 االعتكاف، بعضهم يستثني الدوام، يخرج للدوام، ويرجع بعد الدوام يكمل اعتكافه.

 والصالة ولو أبويه، المريض عيادة من المعتكف يجتنب ما يجتنب حتى امعتكف   المعتكف يكون  ال :مالك قال"
 يعني ما استثني إال هذا، فدل على أن المعتكف يلزم المسجد. "اإلنسان لحاجة إال البيت ودخول ،الجنائز على

 بأس ال نعم :فقال ؟سقف تحت لحاجته يدخل هل يعتكف الرجل عن شهاب ابن سأل أنه مالك عن وحدثني"
السبب؟ هو  مابطل،  -تحت السقف–تحته  وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال جماعة: إن دخل "بذلك
يعني يأوي إلى بيت أو إلى مسكن، أو  ؟في المسجد تحت سقف، هل يدخل لحاجته تحت سقف األصلفي 

في هذا المكان أناس في الغالب أن يكون  ؛ ألن دخوله تحت سقفويرجع ما كانت العرب تفعلهيخرج يتبرز مثل
ليس فيه أحد ينشغل به، لكن ال بأس بذلك،  اجة الذي ال يظله سقفان قضاء الحينشغل بهم، وأما إذا خرج لمك
 وهو قول جماهير أهل العلم.

عني تصلى فيه ي "فيه يجمع مسجد كل في االعتكاف يكره ال أنه فيه اختالف ال الذي عندنا األمر :مالك قال"
 الذي مسجده من المعتكف يخرج أن كراهية إال فيها يجمع ال التي المساجد في االعتكاف كره أراه وال" الجمعة
ألنه يضطر أن يخرج إلى صالة الجمعة، أو يضطر إلى تركها، وكالهما ال يجوز، ال يجوز  "فيه اعتكف

 .-رحمه هللا-هذا عند اإلمام مالك  ،الخروج إلى صالة الجمعة، وال يجوز أن يترك الجمعة
الذي اعتكف  مسجده من المعتكف يخرج أن كراهية إال فيها يجمع ال التي المساجد في االعتكاف كره أراه وال"

 يجب وال ،الجمعة فيه يجمع ال امسجد   كان فإن" فيحرم عليه ترك الجمعة "يدعها أو اوجوب   الجمعة إلى فيه
، مسافر ال جمعة مثال   اال يجب عليه إتيان الجمعة لكونه مسافر   "سواه مسجد في الجمعة إتيان صاحبه على
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من السبت جمعة عليها، أو كانت مدة االعتكاف بحيث ال يتخللها جمعة، يعتكف خمسة أيام عليه، أو امرأة ال 
 أو من األحد إلى الخميس، مثل هذا ال بأس أن يعتكف في مسجد غير جامع.

جل - هللا ألنمن اعتكافه فيه؛  اوال يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني ال أرى بأس  "
فيدخل في ذلك مساجد  "كلها المساجد هللا مفعم [( سورة البقرة781)] ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{}َوَأن: قال -وعال

عم  -جل وعال-ألن هللا  ، ويدخل فيها ما سواها؛الفروض، ويدخل فيها الجوامع، يدخل فيها المساجد الثالثة
 لعدم االحتياج إلى الخروج. "منها اشيئ   يخص ولم" المساجد كلها

مسجد، لمسجد، ال يصح االعتكاف إال في أنه ال يصح االعتكاف إال في ا شتراط المسجد قول عامة أهل العلما
دون الرجل،  زه الحنفية للمرأة في مسجد بيتهابن لبابة أنه أجازه في كل مكان، وأجابن عمر  قيل عن محمد

 وعلى كل حال ال اعتكاف إال في مسجد.
لو اعتكف في المسجد تأذى  الكن لو قدر أن شخص   "المساجد في يعتكف أن له جاز هنالك فمن :مالك قال"

 موأفتي من باب المصلحة أن يعتكف في جهة من الجهات التي ال يتأذى الناس بوجوده نعمالناس بوجوده، 
 منه، هذا ليس عليه ما يدل عليه من النصوص، والمصالح والمفاسد مقدرة افيها، ولو كانت خارج المسجد قريب  

باعتبار أن هذه سنة وليست بواجب، ويترتب عليها مفسدة كبيرة، وقد حصل بعض الشيء بعض العلماء أفتى 
 من يتأذى الناس بوجوده إما لكثرة االحتياط عليه، أو كثرة األتباع.

 المصالح إذا خالفت األدلة اهذا من النظر في المصالح، لكن عموم   "يعتكف أن له جاز هنالك فمن :مالك قال"
ال  ال ينظر إليها، وحينئذ   تكون الفتوى باطلة، لكن من ناحية أخرى هذه سنة، إن حصل له أجرها فبها ونعمت، وا 
على ما - ، أفتاه بالصيام قبل العتق، يقول...بخالف من أفتى من وجبت عليه الكفارة ،حصل له أجر القصد

رمضان، قال: تصوم شهرين متتابعين، من علماء األندلس من أفتى في كفارة الوطء في نهار  -مضى شرحه
يعتق، كان يطأ كل يوم، العتق  :يعني يجب عليه أن يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، قال: لو قلنا له

فالنظر في المصالح إذا لم تعارض النصوص،  ؟هو أميرو سهل بالنسبة له، لكن كيف يصوم شهرين متتابعين 
 ؟نعم

 ؟اطالب: إذا كان مسجد  
 يس بمسجد هذا.مسجد على كل حال، لكن المسجد الذي تعطلت منافعه بحيث ال يصلى فيه البتة لهو 

يعني لعدم احتياجه إلى  "الجمعة فيها يجمع ال التي المساجد في يعتكف أن له جاز هنالكقال مالك: فمن "
 أن عليه يجب ال كان إذا" لجمعة أثناء مدة إقامته في معتكفهالخروج، إما لعدم وجوبها، أو لعدم مرور يوم ا

النقضاء ما نواه من اعتكاف قبل مجيئها، فعند مالك كون  "الجمعة فيه تجمع الذي المسجد إلى منه يخرج
حاجة اإلنسان يبطل االعتكاف الجمعة شرط؛ ألنه مجرد الخروج لغير  ،احتاج إلى الخروج إذا االمسجد جامع  

لئال يخرج، لكن إن خرج إلى الجمعة  اغيره فيستحب أن يكون جامع  ، وأما اعنده، فيشترط أن يكون المسجد جامع  
 ستثني حاجة اإلنسان، كما اافهذا مستثنى، مستثنى شرع   ال يجمع فيه وخرج لصالة الجمعة اعتكف في مسجد

خص  -رضي هللا تعالى عنه-الشرعية ال تقل عن الحاجة العادية، وخصه حذيفة وهذه الحاجة، يعني الحاجة 
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أن االعتكاف يصح في جميع ف في المساجد الثالثة، لكن رد عليه ابن مسعود، فالجمهور على االعتكا
 .[( سورة البقرة781)] }َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{لعموم قوله:  المساجد؛

ضربها يعني خيمته التي  "خباؤه يكون  أن إال فيه اعتكف الذي المسجد في إال المعتكف يبيت وال :مالك قال"
قسم  :أي في صحن المسجد، يعني المسجد يقسم في الغالب إلى قسمين ،المسجد رحاب من رحبة في لالعتكاف

مسقوف، وقسم مكشوف، المكشوف يسمونه رحبة المسجد، هذه يصح االعتكاف فيها؛ ألنها داخلة في سور 
 المسجد.

 طالب:...... 
 أي ساحات؟ ،الساحات

 طالب:......
داخله  الذيخارجة عن السور ليست تبع المسجد، الشبك  الذيبوي ليست تبع المسجد، ساحات المسجد الن

 الدورات وما الدورات؟
 طالب:......

 رج األسوار ليس من المسجد.خا الذيحاته، اوال س
 يدل ومما ،المسجد رحاب من رحبة في أو ،المسجد في إال فيه يبيت بناء يضرب المعتكف أن أسمع ولم"

صلى هللا - هللا رسول كان :-ارضي هللا عنه- عائشة قول المسجد في إال يبيت ال -ي المعتكفيعن- أنه على
يعني ال يدخل البيت ال لألكل وال للشرب، وال  "اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال اعتكف إذا -عليه وسلم

 بالحاجة الضرورية التي سبق ذكرها.ال يدخل بيته إال لهذا، فحصر الدخول للنوم، 
المنار يعني التي  "ةالمنار  في وال" يس منه، هذا على رأي اإلمام مالكألنه ل "المسجد ظهر فوق  يعتكف وال"

وضعت عالمة على المسجد كالصومعة هذه ال يعتكف فيها، غيره يقول: ظهر المسجد وسطح المسجد حكمه 
ن كانت تفتح حكم المسجد؛ ألن الهواء له حكم القرار، والمنارة يقولون: إن كانت تفتح  إلى المسجد فهي منه، وا 

 إلى خارج المسجد فليست منه، واإلمام مالك يشدد في هذا.
 أن يريد التي الليلة من الشمس غروب قبل فيه يعتكف أن يريد الذي المكان المعتكف يدخل :مالك وقال"

يدخل المعتكف؟ من أراد أن متى  "ألجل أن يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها ؛فيها يعتكف
يعتكف العشر األواخر من رمضان؟ على قول مالك وهو قول الجمهور أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس 
من يوم عشرين، يعني يوم عشرين ليس من العشر، العشر تبدأ من ليلة واحد وعشرين، وليلة واحد وعشرين إنما 

شمس ليلة إحدى وعشرين، ويخرج منه بعد غروب الشمس تبدأ بغروب الشمس، فيدخل المعتكف من غروب ال
 وهذا سيأتي. ،من آخر يوم من رمضان

إذا صلى  -عليه الصالة والسالم-في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي 
يعتكف  -معليه الصالة والسال-الصبح دخل معتكفه، صلى الصبح دخل المعتكف، وهنا يقول أهل العلم: النبي 

، صلى الصبح ثم دخل المعتكف، يعني -عليه الصالة والسالم-العشر األواخر، هذا الذي استقر عليه أمره 
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ال صبح واحد وعشرين؟ إن كان واحد   وعشرين يكون ما اعتكف ليلة إحدى وعشرين، وليلة  اصبح عشرين وا 
ى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، أنه ير  ،إحدى وعشرين في سنة من السنوات هي ليلة القدر كما سيأتي

 ؟، نعمفهل يدخل صبيحة عشرين أو صبيحة واحد وعشرين؟ عشرين ليست من العشر
 طالب:......

نعم هذا ما قاله الشراح، يقولون: دخل المسجد لالعتكاف في العشر قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، ثم 
عليه الصالة -ء، أو الحجيرة التي تحجرها النبي لما صلى الصبح دخل المكان المخصص لالعتكاف الخبا

 في المسجد. -والسالم
 طالب:......

 معتكف في المسجد؛ ألن مكان االعتكاف في المسجد، لكنه خال بعد ذلك بعد صالة الصبح.
 واليعني من أمور الدنيا،  "غيرها أو التجارات من به يشتغل مما لغيره يعرض ال ،باعتكافه مشتغل والمعتكف"

إذا كان السلف يعطلون العلم وتعليمه، ويتفرغون للعبادات الخاصة من صالة وتالوة وذكر فكيف بأمور  ..،بأس
ويتوقف أمر  ،احتيج في المزرعة إلى أمر تلف "وال بأس أن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته" ؟!الدنيا

ال قل لفالنواشتر منه  ،المزرعة عليه ال مانع من أن يأمر يقول: اذهب إلى فالن شيء  ،: يصنع كذاكذا وا 
من -ال مانع أن يقول: يا فالن  "أهله ومصلحة بضيعتهببعض حاجته  المعتكف يأمر بأن وال بأس" اخفيف جد  

 أو كذا، شيء يسير. و وصل إخوانكوصل أهلك، أ :-أوالده
ال يب ،عنده سيارة زائدة "ماله ببيع يأمر وأن" ال يبدلها ا ،ي يشتري غيرهاغوا  للسفر بعد االعتكاف يقول  استعداد  وا 

أو بشيء ال " ببعض ما يحتاج إليه، بقدر الحاجةما نحتاجها، واشتر مكانها كذا، يأمر  ،له: بعها، بع السيارة
ويحتاج إلى زكاة  ،طيب هذا معتكف "افال بأس بذلك إذا كان خفيف  " ال يشغل باله بهذه األمور "يشغله في نفسه

فال بأس بذلك " ع زكاة الفطر، نعم، هذا شيء خفيفلنا صا ل: يا فالن هذه عشرة اشتر  الفطر، ال مانع أن يقو 
 إذ المدار على عدم اشتغاله عما هو فيه، واألمر بما خف ال يشغله. "إياه يكفيه من بذلكيأمر  اإذا كان خفيف  

في اعتكافه، يعني إذا أراد يعني ال يشترط  "اشرط   االعتكاف في يذكر العلم أهل من اأحد   أسمع لم :مالك قال"
، يشترط إن احتاج إلى الخروج، أو اشترط الخروج للصالة على ...أن يدخل المعتكف أو نوى االعتكاف يقول

أو يشترط الخروج إلى الدوام، أو يشترط إيصال األوالد إلى المدارس ويرجع، كل هذا يقول اإلمام مالك  ،األموات
، كمن شرط يخرجه عن هذه السنة "اشرط   االعتكاف في يذكر العلم هلأ من اأحد   أسمع لم": -رحمه هللا-

نما" الخروج متى أراد مثال    والصيام الصالة مثل" يتصل أولها بآخرها ،المتصلة "األعمال من عمل االعتكاف وا 
إذا شرع في الشيء المندوب وجب ولزم من ذلك االعتكاف، من ذلك  -رحمه هللا-ألنه عند مالك  ؛"والحج

 األعمال من ذلك أشبه وما مثل الصالة والصيام والحج"صالة، من ذلك الصيام، من ذلك النسك، يجب ال
 يعمل فإنما ذلك من شيء في دخل فمن" ق بينهماال فر  "نافلة أو فريضة ذلك من كان ما ،كالعمرة والطواف

أن يحدث، ه ليس ل "المسلمون  عليه مضى ما غير ذلك في يحدث أن له وليس ،السنة من مضى بما
 ."يبتدعه وال يشترطه شرط من ال" أنت ال تشترط االمسلمون ما اشترطوا إذ  
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 طالب:......
 ما يحتاج إليه في االشتراط يشترطإذا رأى عالمات  ،ال سيما عند الحاجة ،االشتراط يشترط في الحج، يشترط

 وقد"يحدثه بعد الدخول،  "يبتدعه وال يشترطه شرط من ال"حديث ضباعة بنت الزبير  ((حجي واشترطي))
ينقل أحد االشتراط في  ولم عنه "االعتكاف سنة المسلمون  وعرف ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول اعتكف

 االعتكاف.
: إن شرط في ابتداء اعتكافه إن عرض له أمر خرج جاز، وهو رواية عن -رحمه هللا تعالى-وقال الشافعي 
 ب والتطوع، يعني في الواجب ال يشترط، وفي التطوع يشترط.فرق بعضهم بين الواجو اإلمام أحمد، 

يعني ال يفرق، ال فرق سواء العاكف  "سواء والبدوي  للقروي  واالعتكاف ،سواء والجوار واالعتكاف :مالك قال"
به والجوار يطلق ويراد  فيه والباد، البادي األعرابي الذي يأتي لمدة يسيرة مثله العاكف المقيم المالزم للمسجد،

فيلزم فيه ما يلزم في االعتكاف، ويطلق على ما يفعله من يقصد مكة في آخر عمره، وهذا معروف  االعتكاف
وينقلب  ،بمعنى أنه يلزم المسجد الحرام بالنهار ،كثير في تراجم أهل العلم أنه جاور، أو في أثناء عمره يجاور

ور، ويذكر في ترجمة د في ترجمته أنه جابالليل إلى مكان إقامته، هذا معروف كثير من أهل العلم يوج
 شيء؟ لكسب الحسنات،ألنه جاور، وغيره من العلماء، لكن الجوار من أجل أي  ؛جار هللا سميأنه الزمخشري 

 والبعد عن السيئات، واستصالح القلب في هذا المكان المعظم.
صيام، كان يصوم الدهر، الصيام ، ولزم المسجد الحرام، ولزم الالفارابي أنه جاور في آخر عمره ذكروا عن

ومع ذلكم في مجاورته ذكروا أنه كان يفطر على  ،والقيام، لكن هل هذا على الجادة؟ معروف الرجل بانحرافه
 .-نسأل هللا السالمة والعافية-وأفئدة الحمالن،  ،؟ الخمر المعتقماذا

ال يتعبد إال بما شرعه هللا إلنسان مود السيرة، المقصود أن اعلى كل حال هو معروف الرجل وضعه، ما هو مح
 .-جل وعال-

 ،وكان يثني عليه ،من شيوخه الذين درس عليهم في مدرسة القضاء الشرعي اأحمد أمين يقول: إنه افتقد شيخ  
، حصل له ..فقدر أن رآه في ،يقول: افتقده عشر سنوات، يبحث عنه ما وجده ،بالعلم والخلق والعبادةويمدحه 

مثل  ؟قال: فوجدته فيها، قد انقطع عن الناس، ولزم الصيام والقيام، لكن هل هو على الجادةسفرة إلى تركيا، 
ساعة أو كذا، قريب منها، إلى غروب يعني ب، يصوم من بعد طلوع الشمس -نسأل هللا السالمة والعافية-األول 

نصرانية أو يهودية،  :ي قالوهللا ما أدر  ،ويعلل ذلك أنه في الشقة التي تحته عائلة الشمس، صوم ليس بشرعي،
الإذا أراد أن يقوم يستيقظ من أجل السحور يمكن يشوش عليهم   .-نسأل هللا السالمة والعافية-، ..وا 

ال في بداية األمر شخص يسمع هذا الكالم يقول: ااألمور يجر بعضها بعض   ،أمور ما تدري  ، يستحيل، وا 
، والحسنة تقول: أختي، أختي، والسيئة ار بعضها بعض  هي أمور تراكمات يجلكن يستحيل أن يصنع مثل هذا، 

 إذا وجد من يقول:...، ما له نهاية، الضالل ال نهاية له، يعني فإذا تراكمت هذه األمور، والضاللكذلك، 
 وترررررررررررررررررنطمس البصرررررررررررررررررائر والقلررررررررررررررررروب      أال بررررررررررررررررررذكر هللا تررررررررررررررررررزداد الررررررررررررررررررذنوب  

 

 .صم بالكتاب والسنة، وهللا المستعانمشكلة؛ ألن الضالل ما له نهاية، لكن على اإلنسان أن يعت
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 سم.
 أحسن هللا إليك.

  :باب ما ال يجوز االعتكاف إال به
 :قاال -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد مولى اونافع   محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني

اْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن }َوُكُلوْا وَ : كتابه في -تبارك وتعالى- هللا بقول ،بصيام إال اعتكاف ال"
َياَم ِإَلى الَّلْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن فِ  ( سورة 781)] ي اْلَمَساِجِد{اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوْا الصِ 

 .مالصيا مع االعتكاف هللا ذكر فإنما [البقرة
 .بصيام إال اعتكاف ال أنه عندنا األمر ذلك وعلى :-رحمه هللا- مالك قال

عليه الصالة -ن النبي ، منهم من يشترط، وأاشتراط الصيام لصحة االعتكاف مسألة خالفية بين أهل العلم
نه لك ((وال اعتكاف إال بصيام)) وهو صائم، وجاء في خبر عائشة: لم يثبت عنه أنه اعتكف إال -والسالم

}َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن مضعف، واستدالل مالك وانتزاعه الدليل من اآلية يقول: 
َياَم ِإَلى الَّلْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن فِ  ( سورة 781)] اْلَمَساِجِد{ ياْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوْا الصِ 

 .[البقرة
بن أبي بكر أحد الفقهاء،  "محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثني" قال: الخبر يرويه اإلمام :أوال  
- عمر بن هللا عبدمولى  اونافع  " االغ  وهو من شيوخ مالك، كأنه لم يسمعه منه فرواه ب "ابن عمر مولى اونافع  "

في ")الباء( هذه سببية،  وتعالى كقول هللا تبار هذا رأيهم، بسبب  "بصيام إال اعتكاف ال" :قاال -مارضي هللا عنه
َياَم ِإَلى الَّلْيِل }َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّ : كتابه وْا الصِ 

 ."الصيام مع االعتكاف هللا ذكر فإنما [( سورة البقرة781)] اَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{وَ 
 فيشترط لصحة االعتكاف الصيام.

وقال غيره: أن االعتكاف يصح من غير صيام،  "بصيام إال اعتكاف ال أنه عندنا األمر ذلك وعلى :مالك قال"
: -عليه الصالة والسالم-وقال له النبي  ،نذر أن يعتكف ليلة -رضي هللا تعالى عنه-، عمر يصح بدون الصيام

لكن استدالل اإلمام  ،الليلة وجهت أنها بيومها :، وروايةايوم   :على أنه جاء في بعض الروايات بنذرك(( ))أوف  
ال ما يسلم؟ نعم؟ ما يسلم، أوال  مالك باآلية ي   تباشروهن، المسألة مستقلة، الواو يحتمل المسألة عطف، وال  :سلم وا 

 أن تكون استئنافية.
األمر الثاني: أنه لو اشترطنا الصيام لصحة االعتكاف ال بد أن نشترط االعتكاف لصحة الصيام، وال قائل به، 

اف نه يلزم الصيام لالعتكاف وال يلزم االعتكاف للصيام؟ يصح الصيام بدون اعتك: إإذا قلنا بالتالزم كيف نقول
ال ما يصح؟ إجماع   يصح، إذن يصح العكس، وهذا يضعف استدالل اإلمام باآلية، وعلى كل حال  ا، إجماع  اوا 

 ؟ال شك أن االعتكاف مع الصيام أكمل، نعم
 طالب:......

 ؟أصل داللة االقتران عند أهل العلم ضعيفة، داللة االقتران عند جماهير أهل العلم في غاية الضعف، نعم
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 طالب:......
ال يتصور أنه اعتكفه، لماذا؟ ألنه مشغول بالصالة وغيرها من أعمال يوم  ،يوم العيد ال يتصور، نعم شوال

 .ما يمنع، يعني على قول مالك ما ينخرم، نعم هما في ؟المانع ماالعيد، اعتكف بعد يوم العيد يصوم و 
 أحسن هللا إليك.

 :للعيد المعتكف خروج باب
 بكر أبا أن ،الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك حدثنا :قال الرحمن عبد بن زياد عن يحيى حدثني

 يرجع ال ثم ،الوليد بن خالد دار في مغلقة حجرة في سقيفة تحت لحاجته يذهب فكان اعتكف الرحمن عبد بن
 .المسلمين مع العيد يشهد حتى

 أهاليهم إلى يرجعون  ال رمضان من األواخر العشر اعتكفوا إذا العلم أهل بعض رأى أنه مالك عن زياد حدثني
 .الناس مع الفطر يشهدوا حتى
 في إلي سمعت ما أحب وهذا ،مضوا الذين الفضل أهل عن ذلك وبلغني :-رحمه هللا- مالك قال :زياد قال
 .ذلك

هذا الباب من أبواب االعتكاف إلى آخر باب االعتكاف مما فات يحيى سماعه من اإلمام مالك فرواه عنه 
 بواسطة.

في المقدمة إذا كان معكم طبعة فؤاد عبد الباقي، يقول: ارتحل يحيى إلى المدينة فسمع الموطأ من مالك بال 
 :قضاء االعتكاف، وباب :، وبابلعيدإلى ا المعتكف خروج :بابواسطة إال ثالثة أبواب من كتاب االعتكاف، 

عتكاف، من هنا إلى آخر كتاب االعتكاف لم النكاح في االعتكاف، يعني من هذا الباب إلى آخر كتاب اال
يسمعه يحيى من مالك أو شك في سماعه كما قال بعضهم، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن األندلسي القرطبي 

 األندلس. –على ما يقول أهل العلم –المعروف بشبطون، وهو ثقة، وهو أول من أدخل الموطأ 
 :للعيد المعتكف خروج باب

 بكر أبا أن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك حدثنا :قال الرحمن عبد بن يادز  عن يحيى حدثني"
أي مقفلة،  "مغلقة حجرة في سقيفة تحت لحاجته يذهب فكان اعتكف" أحد الفقهاء بن الحارث "الرحمن عبد بن

 "المسلمين مع عيدال يشهد حتى يرجع ال ثم ،الوليد بن خالد دار في" : معلقة، أي: عالية مرتفعةوفي رواية
 بالمستحب. عمال  

 إلى يرجعون  ال رمضان من األواخر العشر اعتكفوا إذا العلم أهل بعض رأى أنه :مالك عن زياد حدثني"
 وهذا ،مضوا الذين الفضل أهل عن ذلك وبلغني :مالك قال :زياد قال ،الناس مع الفطر يشهدوا حتى أهاليهم
 العشر اعتكفوا إذا العلم أهل بعض رأى أنه :مالك عن زياد حدثني"يقول: نعم،  "ذلك في إلي سمعت ما أحب

مستحب، ليصل اعتكاف لل تحصيال   "الناس مع الفطر يشهدوا حتى أهاليهم إلى يرجعون  ال رمضان من األواخر
ال فمن أراد أن يعتكف العشر، العشر تنتهي بغروب الشمس ليلة  بصالة العيد، هذا على جهة االستحباب وا 

إال  الحنابلة وغيرهم، يستحبون أن ال يخرج ابعمل آخر يستحبها أيض   امستحب   لكن إذا أراد أن يصل عمال   العيد،
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تلك الليلة ي ي، وكأنهم يستروحون إلى أن يبقى ليلة العيد في المسجد، ويحاإلى صالة العيد بثياب االعتكاف أيض  
لكنه ضعيف ال يعمل به،  قلبه يوم تموت القلوب(())من أحيا ليليتي العيدين لم يمت  بالحديث الضعيف عمال  

 وعلى هذا االعتكاف ينتهي بغروب الشمس.
 قال النخعي: وكانوا يستحبون ذلك، يقول:و  "مضوا الذين الفضل أهل عن ذلك وبلغني :مالك قال :زياد قال"
حنيفة: يخرج إذا  وقال الشافعي وأبويدل على أنه سمع غير هذا القول،  "ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا"

 واستحب الحنابلة البقاء إلى صالة العيد، نعم. ،غربت الشمس من آخر أيامه
 أحسن هللا إليك.

 :االعتكاف قضاء باب
 رسول أن -ارضي هللا عنه- عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن شهاب ابن عن مالك عن زياد حدثني

 ،أخبية وجد فيه يعتكف أن أراد الذي المكان إلى صرفان فلما ،يعتكف أن أراد -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 وزينب وحفصة عائشة خباء هذا :له فقيل ،عنها سأل رآها فلما ،زينب وخباء ،حفصة وخباء ،عائشة خباء
 اعشر   اعتكف حتى يعتكف فلم انصرف ثم ((؟بهن تقولون  آلبر)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
 .شوال من

 مرض ثم ،يومين أو ايوم   فأقام ،رمضان من األواخر العشر في لعكوف المسجد دخل رجل عن مالك وسئل
 شهر أي وفي ؟عليه ذلك يجب ال أم صح إذا العشر من بقي ما يعتكف أن عليه أيجب ،المسجد من فخرج
 أو رمضان في صح إذا عكوف من عليه وجب ما يقضي :-رحمه هللا- مالك فقال ؟ذلك عليه وجب إن يعتكف
 إذا حتى ،يعتكف فلم رجع ثم رمضان في العكوف أراد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغني وقد ،غيره
 واحد أمرهما االعتكاف عليه والذي ،رمضان في االعتكاف في والمتطوع ،شوال من اعشر   اعتكف رمضان ذهب
 .اتطوع   إال اعتكافه كان -ه وسلمصلى هللا علي- هللا رسول أن يبلغني ولم ،عليهما ويحرم لهما يحل فيما
 طهرت فإذا ،بيتها إلى ترجع إنها اعتكافها في حاضت ثم اعتكفت إذا إنها :المرأة في -رحمه هللا- مالك قال

 عليها يجب المرأة ذلك ومثل ،اعتكافها من مضى ما على تبني ثم ،طهرت ساعة أية المسجد إلى رجعت
 .ذلك تؤخر وال ،صيامها من مضى ما على تبنيف تطهر ثم فتحيض ،متتابعين شهرين صيام

 في اإلنسان لحاجة يذهب كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شهاب ابن عن مالك عن زياد وحدثني
 .البيوت

 .غيرها مع وال أبويه جنازة مع المعتكف يخرج ال: -رحمه هللا- مالك قال
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 :االعتكاف قضاء باب
والخروج منها إال لعذر  ،هاطعيرى أنه إذا شرع في العبادة لزمه إتمامها، وحرم عليه ق -رحمه هللا-اإلمام مالك 

الصالة والصيام والنسك في الشروع، ويستوي في ذلك  همن مرض أو حيض أو نحوهما، فالعبادة تلزم عند
 وغيرها. واالعتكاف
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نما  يقول ابن "شهاب ابن عن مالك عن زياد حدثني" عبد البر: هذا خطأ، وال يعرف الحديث عن ابن شهاب، وا 
هو عن يحيى بن سعيد كما في البخاري وغيره، وتردد ابن عبد البر في منشأ الخطأ، هل هو من يحيى أو من 

 ، مالك عن يحيى بن سعيد.يرويه على الصواب في البخاري زياد؟ ألن مالك 
 انصرف فلما ،يعتكف أن أراد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن"

 خباء"الخباء مثل الخيمة،  "وجد أخبية"المكان الذي خصص العتكافه  "فيه يعتكف أن أراد الذي المكان إلى
 أمهات المؤمنين "بنت جحش زينب وخباء" ائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمرع "حفصة وخباء ،عائشة

 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،وزينب وحفصة عائشة خباء هذا :له فقيل اعنه سأل رآها فلما"
يعني  ((آلبر تظنون بهن))، تظنون، والقول يطلق على الظن بهمزة ممدودة، تقولون  "((؟بهن تقولون  آلبر))

في مثل هذا؛ لظرف  ر  بهؤالء النسوة الالتي اتخذن أخبية من أجل االعتكاف، مفهومه أن المفسدة راجحة، فال ب  
معين؛ ألنهن تتابعن على ضرب األخبية اقتداء  من بعضهن ببعض، وبعض الشراح يقول: هذا من باب الغيرة 
بين النساء، اتخذت عائشة خباء، فتبتعها حفصة، ثم تبعتها زينب، هذا من باب الغيرة، والغيرة في مثل هذا 

 فلم انصرف ثم ((؟))آلبر تقولون بهن: -الصالة والسالمعليه -ولذا قال  ؛مذمومة، وال يطلب بواسطتها البر
 .شوال من اعشر   اعتكف حتى ،يعتكف

من شوال، ففيه  افاعتكف عشر   ف يبقى هؤالء النسوة؟ ينصرفن معه،يعني يظن به إذا انصرف عن االعتكا
 ؟نعمقضاء االعتكاف الذي ترجم به المؤلف، 

 طالب:......
 من شوال. ااعتكف عشر   يستدل بالقضاء، حتىلكن هو  نع،

 طالب:......
قطعه لمصلحة راجحة، وأولئك لم يردن البر؛ ألن  -عليه الصالة والسالم-ال يجب إتمامه عند مالك، لكن النبي 

 ضرب األقبية تنافس.
 طالب:......

 ؟يصير له ماذا ،أنه ال بر فيه -عليه الصالة والسالم-وحكم النبي  ،عمل يتطوع به، ويتبرر به، ويقصد ثوابه
  طالب:......

دام الغيرة ليس باعتكاف شرعي، نعم، واستدل  هذا ما هو باعتكاف شرعي، ماأن آخر،  اال، هو نزع منزع  
 على أنه يلزمه القضاء. -عليه الصالة والسالم-بقضاء النبي 

حنفية لصحة وفيه صحة اعتكاف النساء، وكرهه الشافعي لهن في المسجد التي تصلى فيه الجماعة، واشترط ال
أن تكون في مسجد بيتها، في رواية لهم أن لها االعتكاف في المسجد مع زوجها، يعني ليحفظها  ااعتكافه

عليه الصالة -، وفعله أزواج النبي ا أمنت الفتنة فللمرأة أن تعتكف في المسجدعلى كل حال إذ ،نعمويحوطها، 
 ؟نعم ،بعده، أما ما حصل في هذا الحديث فلما سمعنا -والسالم

 طالب:......
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: الذي حمل ما قضين االعتكاف؛ ألن هذا ليس باعتكاف شرعي، حملهن على ذلك الغيرة، قد يقول قائل مثال  
 ((ن؟))آلبر تقولون به: -عليه الصالة والسالم-الثانية والثالثة، لكن ما الذي حمل األولى؟ المقصود أن في قوله 

 هن بشر.نأل وهو أعرف بحالهنيعني تظنون بهن البر، 
 مرض ثم يومين أو ايوم   فأقام ،رمضان من األواخر العشر في لعكوف المسجد دخل رجل عن مالك وسئل"

 إذا العشر من بقي ما يعتكف أن عليه أيجب المسجد من فخرج يشق عليه معه البقاء في المسجد، امرض  
  "؟ذلك عليه وجب إن يعتكف شهر أي وفي ؟عليه ذلك يجب ال أم صح

 سواء  كان بنذر أو بمجرد الدخول فيه، إذا "عكوف من عليه وجب ما يقضي"رى أنه يجب عليه، فقال: مالك ي
 رجع ثم رمضان في العكوف أراد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغني وقد" ،غيره أو رمضان في صح
 والمتطوع" ابق المسند،يعني كما في الحديث الس "شوال من اعشر   اعتكف رمضان ذهب إذا حتى ،يعتكف فلم
المتطوع في االعتكاف المتبرر به، المقتدي  "واحد أمرهما االعتكاف عليه والذي ،رمضان في االعتكاف في

فيما "ولو لم يجب عليه، ومن وجب عليه االعتكاف بنذر أو شروع أمرهما واحد  -عليه الصالة والسالم-بالنبي 
جلس في كنت..، وبركة ي ل ماو أتوسع، وأزاريد أن ا اعتكاف نذر، أوهللا هذ :ما يقول "يحل لهما ويحرم عليهما

يجتنب ما يجتنبه المعتكف، لكن  يغبن ، والواجب على العين والرأس،االمسجد، يعني ما يلزمه إال إذا كان واجب  
يه أنه لكن يكف ؟كنت أزاوله من الوناسة مع اإلخوان، والسمر مع األحبابأمنع مما  ماذاالمتطوع أمير نفسه، ل

 في المسجد.
 طالب:......

 ال، ما دام هذه العبادة شرعت لحكمة ال بد من تحقق الهدف منها.
صلى - يعني ما عرف عن النبي "اتطوع   إال اعتكافهكان  -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللاولم يبلغني أن "

عليه الصالة -ميع اعتكافاته كان ينذر بحيث نذر االعتكاف فلزمه الوفاء به، إنما جأنه  -هللا عليه وسلم
عتكاف في التطوع، لكن الذي يقول د وجوب قضاء االيفيف "وقد قضاه لما قطعه لعذر" إنما هي تطوع -والسالم

ه لهذا االعتكاف لم يكن أثبته فقضاؤ  إذا عمل عمال   -عليه الصالة والسالم-عدم وجوب القضاء يقول: النبي ب
نما ه ،من باب الوجوب وال اللزوم  باب إثبات العمل. نو موا 

؛ ألنه ال يجوز لها أن اوجوب   "بيتها إلى ترجع إنها :ثم حاضت في اعتكافهاإذا اعتكفت  المرأة في مالك قال"
 وز لها أن تمكث في المسجد كالجنبفال يج "وليعتزل الحيض المصلى" :حديث أم عطيةفي تمكث في المسجد، 

 "اعتكافها من مضى ما على تبني ثم ،طهرت ساعة أيةجد ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المس"
 تطهر ثم فتحيض لكفارة، ،متتابعين شهرين صيام عليها يجب المرأة ذلك ومثل" تحسب المدة التي قبل الحيض

العذر،  يعني لو أخرت استأنفت، يعني تفطر بقدر ما يطلبه "ذلك تؤخر وال صيامها من مضى ما على فتبني
 استأنفت من جديد. اوتاسع   ا، يعني لو تأخرت ثامن  اال يجوز أن تزيد ثامن   عة أيامجاءتها العادة سب

 في اإلنسان لحاجة يذهب كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شهاب ابن عن مالك عن زياد وحدثني"
 كما أسنده في أول االعتكاف، وأنه كان يخرج لحاجة اإلنسان. "البيوت
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 "فإن خرج بطل اعتكافه ،من باب أولى غيرها مع وال -إذا ماتا- أبويه جنازة مع معتكفال يخرج ال: مالك قال"
 ، نعم.-رحمه هللا-عند مالك 

 أحسن هللا إليك.
 :االعتكاف في النكاح باب
 الخطبة نكاح تنكح اأيض   المعتكفة والمرأة ،المسيس يكن لم ما الملك نكاح المعتكف بنكاح بأس ال: مالك قال
 .بالنهار منهن عليه يحرم ما بالليل أهله من المعتكف على ويحرم ،المسيس يكن لم ما
 ولم ،غيرها وال بقبلة منها يتلذذ ال معتكف وهو امرأته يمس أن لرجل يحل وال :مالك قال :زياد قال :يحيى قال

 أن للصائم يكره وال ،فيكره المسيس يكن لم ما ااعتكافه في ينكحا أن للمعتكفة وال للمعتكف يكره اأحد   أسمع
 ويشهد ،المريض ويعود ،ويشرب يأكل المحرم أن المحرم ونكاح المعتكف نكاح بين وفرق  ،صيامه في ينكح

 يشهدان وال ،شعره من منهما واحد كل ويأخذ ،ويتطيبان يدهنان والمعتكفة والمعتكف ،يتطيب وال ،الجنائز
 في السنة من الماضي وذلك ،مختلف النكاح في فأمرهما ،المريض يعودان وال ،عليها يصليان وال ،الجنائز
 .والصائم والمعتكف المحرم نكاح

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :االعتكاف في النكاح باب

النكاح في االعتكاف، النكاح يطلق ويراد به الوطء، كما أنه يطلق ويراد به العقد، وهو حقيقة فيهما، شيخ 
ال يتحقق إال باجتماعهما، النكاح المأمور به ال يطلق ن النكاح المأمور به يرى أ -رحمه هللا تعالى-اإلسالم 

))يا معشر : -عليه الصالة والسالم-على العقد وحده، وال على الوطء وحده حتى يجتمعا، ففي مثل قوله 
امتثلت  لو قال شاب: أنا امتثلت األمر عقدت وطلقت، نقول: ال، ما الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج((

هذا النكاح المأمور به ال يتحقق إال باجتماع ومن باب أولى أن يطأ من غير عقد،  األمر حتى تعقد وتطأ،
( 22)] }َواَل َتنِكُحوْا َما َنَكَح آَباُؤُكم{ بأحدهما، يثبت النهي على أحدهما األمرين، وأما النكاح المنهي عنه فيتحقق

، عن أن يقول: أريد أن أطأ وال أعقد عقد مجرد عقد وال أطأ؟ فضال  أ نا يعني هل لشخص أن يقول: أ [سورة النساء
 وهو في غاية التحقيق. ،هذا ما حققه شيخ اإلسالمال، يتجه إلى كل واحد منها، 

}َواَل ُتَباِشُروُهنَّ : -جل وعال-لقوله  يعني مجرد عقد ال وطأ؛ "الملك نكاح المعتكف بنكاح بأس ال: مالك قال"
 والمرأة" ،الذي هو الوطء فيحرم "المسيس يكن لم ما" [( سورة البقرة781)] اِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{َوَأنُتْم عَ 
تخطب، تقدم الخاطب إلى  "الخطبة نكاح تنكح اأيض   والمرأة المعتكفة" ...، بل يبطل االعتكاف بالوطءالمعتكفة

 من المعتكف على ويحرم ،المسيس يكن لم ما" ؛ لكن ال يطأها مدة اعتكافهاوليها ويعقد له عليها وهي معتكفة
َفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم{ ما هو مثل الصيام يعني "بالنهار منهن عليه يحرم ما بالليل أهله َياِم الرَّ  }ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِ 

هار؛ ألن الوطء عتكاف يحرم عليه بالليل والنفيحرم عليه بالنهار وال يحرم بالليل، في اال [( سورة البقرة781)]
 مبطل لالعتكاف.
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جيل كتر مس التذاذ ال لغيره،  "معتكف وهو امرأته يمس أن لرجل يحل وال :مالك قال :زياد قال :يحيى قال"
عند الشافعي ال و  "فإن فعل بطل االعتكاف ،غيرها وال بقبلة منها يتلذذ ال" ،الشعر ونحوه، مثل هذا ال يضر

 ما اعتكافهما في -يعقدا– ينكحا أن األنثى للمعتكفة وال كرالذَّ  للمعتكف يكره اأحد   أسمع ولم" يبطل إال بالجماع
 للصائم يكره وال" هنا التحريم؛ ألنه يبطل االعتكافوالمراد بالكراهة  "فيكره" ذي هو الجماعال "المسيس يكن لم
ن لم يكن معتك ،صيامه في يعقد ال في الليل وال في النهار، وهو صائم، "ينكح أن قد  "..نكاح بين وفرق " اف  وا 

نعم وهو  ((ال ينكح المحرم وال ينكح)) يخطب عن أن يطأ، وال يقول قائل: المحرم ال يجوز له أن يعقد فضال  
-لماذا ال يمنع المعتكف من العقد كالمحرم؟ أراد اإلمام  اممنوع من النكاح، والمعتكف ممنوع من النكاح، إذ  

 بالحج أو العمرة.ن هناك فروق كثيرة بين االعتكاف وبين اإلحرام أن يبين أ -رحمة هللا تعالى عليه
 ويشهد ،المريض ويعود ،ويشرب يأكل المحرم أن بحج أو عمرة المحرم ونكاح المعتكف وفرق بين نكاح"

المعتكف يأكل  اويشرب، أيض  المحرم يأكل  "يتطيب وال" ا يفرق به بين االعتكاف واإلحرامهذا مم "الجنائز
 ائزوالمعتكف ال يعيد المريض، ويشهد الجن ه يشترط الصيام له، ويعود المريضألن ؛غير النهار ويشرب في

 يدهنان والمعتكفة والمعتكف" ،المحرم ال يتطيب والمعتكف يتطيب والمعتكف ال يشهد الجنائز، وال يتطيب
 يشهدان وال" ،رم على المحرمهذا المعتكف لكن يح "اأو تقصير   احلق   شعره من منهما واحد كل ويأخذ ،ويتطيبان
 يعني كما اختلفا في بقية األحكام "مختلف النكاح في فأمرهما ،المريض يعودان وال ،عليها يصليان وال ،الجنائز

))ال ينكح المحرم : -عليه الصالة والسالم-لقوله  ؛النكاح، فيجوز نكاح المعتكف دون المحرميختلفان في أمر 
 ، نعم."بال اعتكاف والصائم والمعتكف المحرم نكاح في السنة من الماضي وذلك" وال ي نك ح((

 أحسن هللا إليك.
 :القدر ليلة في جاء ما باب

 سلمة أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن الهاد بن هللا عبد بن يزيد عن مالك عن زياد حدثني
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نكا: قال أنه -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبي عن الرحمن عبد بن

 يخرج التي الليلة وهي ،وعشرين إحدى ليلة كان إذا حتى اعام   فاعتكف ،رمضان من الوسط العشر يعتكف
 ثم الليلة هذه رأيت وقد ،األواخر العشر فليعتكف معي اعتكف من)) :قال اعتكافه من صبحها من فيها

 ((وتر كل في والتمسوها ،األواخر العشر في فالتمسوها ،وطين ماء في صبحها من أسجد رأيتني وقد ،أنسيتها
 :سعيد أبو قال ،المسجد فوكف عريش على المسجد وكان ،الليلة تلك السماء فأمطرت :سعيد أبو قال

 صبح من والطين الماء أثر وأنفه جبهته وعلى انصرف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عيناي فأبصرت
 ".وعشرين إحدى ليلة
 ليلة تحروا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن زياد حدثنيو 

 ((.رمضان من األواخر العشر في القدر
صلى - هللا رسول أن -ما عنهرضي هللا- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن زياد وحدثني

 ((.األواخر السبع في القدر لةلي تحروا)) :قال -هللا عليه وسلم
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رضي هللا - الجهني أنيس بن هللا عبد أن هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك عن زياد وحدثني
 ؟لها أنزل ليلة فمرني ،الدار شاسع رجل إني هللا رسول يا :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول قال -عنه
 ((.رمضان من وعشرين ثالث ليلة انزل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال

 هللا رسول علينا خرج: "قال أنه -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالك عن زياد وحدثني
 ،فرفعت رجالن تالحى حتى رمضان في الليلة هذه أريت إني)) :فقال رمضان في -صلى هللا عليه وسلم-

 ((.لخامسةوا ،والسابعة ،التاسعة في فالتمسوها
صلى - هللا رسول أصحاب من رجاال   أن -مارضي هللا عنه- عمر ابن عن نافع عن مالك عن زياد وحدثني

 إني)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،األواخر السبع في المنام في القدر ليلة أروا -هللا عليه وسلم
 .((األواخر السبع في فليتحرها امتحريه كان فمن ،األواخر السبع في تواطأت قد رؤياكم أرى 

 أري  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن :يقول العلم أهل من به يثق من سمع أنه مالك عن زياد وحدثني
 بلغ الذي مثل العمل من يبلغوا ال أن أمته أعمار تقاصر فكأنه ،ذلك من هللا شاء ما أو قبله الناس أعمار
 .شهر ألف من خير القدر ليلة هللا فأعطاه ،العمر طول في غيرهم

 أخذ فقد القدر ليلة من العشاء شهد من :يقول كان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن زياد وحدثني
 .منها بحظه

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :القدر ليلة في جاء ما باب

ولتنزل  من ألف شهر؛ ايها، ولكونها خير  ف لنزول القرآن لمقدار العظيم، فهي ذات قدر عظيم؛ليلة القدر، والقدر: ا
}ِفيَها  :-جل وعال-أو لما يقدر فيها من أحكام السنة، كما في قوله  ،المالئكة فيها، أو لعظم قدر من أحياها

ُه ِفي َلْيَلِة }ِإنَّا َأنَزْلَناا السورة الشهيرة: يههذه الليلة ليلة عظيمة، جاءت ف [( سورة الدخان4)] ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم{
تعظيم من شأنها، وجاء فيها الحديث الصحيح: هذا تعظيم،  [( سورة القدر2-7)] َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر{ * اْلَقْدرِ 

ومن حرم فضل هذه الليلة فقد حرم، حرم الثواب  ((غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتساب   ا))من قام ليلة القدر إيمان  
فهو المحروم، ليلة واحدة تعادل في ثوابها وأجرها أكثر من ثمانين سنة، ليس فيها ليلة من قيامها المرتب على 

، هذا هو اوبعض الناس ال يرفع بها رأس   ،ليالي القدر، المقصود أنه جاء الحث عليها بالنصوص القطعية
 المحروم حقيقة.

ا بالنسبة للتحديد فيها اضطراب كبير، نصوص نه: إهذه الليلة جاءت في النصوص الكثيرة التي قد يقول قائل
صحيحة لكنها ليست صريحة التحديد، فجاء نص صحيح يدل على أنها ليلة إحدى وعشرين، وجاءت نصوص 

ولذا  ؛تدل على أنها في العشر، وجاء ما يدل على أنها في األوتار، وجاء ما يدل على أنها في السبع األواخر
، وأرجح هذه األقوال أنها تنتقل في العشر األواخر، لى ما يقرب من خمسين قوال  يختلف أهل العلم في تحديدها ع

ن كانت األوتار آكد سابعة  ((التمسوها في سابعة تبقى)) اع لها نصيبها من النصوص الصحيحةلكن األشف ،وا 
لة أربعة هي ليلة ثالث وعشرين، وعلى اعتبار أن الشهر كامل هي لي تبقى هذه على اعتبار أن الشهر ناقص
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ليلة أربعة وعشرين، هذا  فأهل البصرة عندهم ليلة القدر ،ولذا يختار بعض أهل البلدان ليلة بعينها ؛وعشرين
وعند غيرهم  لبصري وجمع من عباد البصرة وعلمائها، وعند أهل مكة ليلة،أنس بن مالك والحسن ا ،معروف

على ضوء ما يفهم من مجموع ما ورد في الباب أنها  أهل المدينة ليلة ثالثة وعشرين، المقصود أنهاليلة، وعند 
نما الهدف إخفاؤ اشرعي   اهدف   تنتقل، وتحديدها بدقة في ليلة معينة ليس والقرب من  ،ها ليكثر الناس من التعبد، وا 

ساعة الجمعة جاءت كذلك، لو حددت بساعة دعا الناس في  ن، إذ لو حددت بليلة معينة كما أ-جل وعال-هللا 
هذه الليلة ولم يقوموا غيرها؛ ألن كثير من الناس مجبول على في ساعة، ولو حددت هذه لقام الناس الهذه 
ن الفرق واضح في المساجد بين ليالي األوتار، وليالي األشفاع، مع أنها تسع ليال ما هن ولذا تجدو  ؛الكسل

إذا دخلت  -عليه الصالة والسالم-نبي الدنيا شيء، إذا اعتني بهذه الليلة، والال شيء، ما فائت من أمر الدين و 
عليه -وأحيا ليله، وأيقظ أهله، فال أقل من أن يجتهد اإلنسان في هذه العشر، وكان النبي  ،العشر شد مئزره
 يخلط العشرين األولى من رمضان بقيام ونوم، لكنه في العشر األواخر ال ينام، يحيي ليله. -الصالة والسالم

 سلمة أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن الهاد بن هللا عبد بن يزيد عن مالك عن زياد حدثني"
 يعتكف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال أنه الخدري  سعيد أبي عنبن عوف  الرحمن عبد بن

 وهي ،وعشرين إحدى ليلة كان إذا حتى اعام   فاعتكف ،رمضان من" أو الوْسط جمع وسطى "طسُ الوُ  العشر
من العشر الوسط، يعني الصبح الذي قبلها؛ ألن ليلة إحدى وعشرين ليست  "صبحها من فيها يخرج التي الليلة

نما هي من العشر األواخر من  ايعني بدء   "((األواخر العشر فليعتكف معي اعتكف من)) :قال ،اعتكافه من" وا 
 اعتكف من))ر الوسط، انتهت العشبيحة يوم واحد وعشرين، ليلة إحدى وعشرين، فدل على أنه يخرج من ص

 ثم)) هذه الليلة ليلة القدر ((الليلة هذه ))أريت :وفي رواية ((هذه الليلة رأيت وقد ،األواخر العشر فليعتكف معي
 أسجد ييعني رأيت نفس ((أسجد))رأيتني  يعني رأى ما يدل عليها ((رأيتني وقد)) بعد أن علمتها ((أنسيتها

 كل في والتمسوها ،األواخر العشر في فالتمسوها)) جعلت له عالمة يستدل بها ((وطين ماء في صبحها من))
العشر األواخر من رمضان، وفي كل وتر منه، وأولها ليلة الحادي والعشرين، وآخرها ليلة التاسع  ((وتر

  والعشرين.
 من جريد النخل، "شعري على المسجد وكان" " ليلة إحدى وعشرينالليلة تلك السماء فأمطرت :سعيد أبو قال"
صلى - هللا رسول عيناي فأبصرت :سعيد أبو قال" ، وتنازلت منه قطراتيعني سال منه الماء "المسجد فوكف"

 إحدى ليلة صبح من ،والطين الماء أثر وأنفه جبينه، :، وفي ورايةجبهته وعلى انصرف -هللا عليه وسلم
 ".وعشرين

غير هذه الليلة في غيرها من السنوات كما رين، وال يمنع أن تكون فليلة القدر في تلك السنة هي ليلة إحدى وعش
وليس منها ليلة إحدى وعشرين التي دل  ))التمسوها في السبع األواخر((دل على ذلك النصوص؛ ألنه جاء: 
 عليها هذا الحديث الصحيح الصريح.

- هللا رسول أن" عائشة البخاري عن ووصله مرسال   "أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن زياد وحدثني"
 ((.رمضان من األواخر العشر في القدر ليلة))اجتهدوا، اطلبوا  "((تحروا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
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 ((خامسة تبقى ،سابعة تبقى))يقول:  اأحيان   ((في السبع األواخر))يقول:  اوأحيان   ((في العشر األواخر))
وعشرين، كل هذا من باب التعمية، في هذا الزمن المحدود في ، ودل الدليل على أنها ليلة إحدى ..اوأحيان  
ولذا يخطئ في حق األمة من يحددها بليلة معينة،  ؛، وليس تحديدها بليلة بعينها من المقاصد الشرعيةالعشر

وينشر ذلك في وسائل االتصال من الجواالت وغيرها، هذا يحرم الناس من خير عظيم، ولو كان من مقاصد 
دد بليلة معينة لحددها من ال ينطق عن الهوى، المؤيد بالوحي، لكن الهدف الشرعي أن تكثر الشرع أن تح

 .امن أنفسهم خير   -جل وعال-يروا هللا  ،سلم، وأن يري المسلمون من أنفسهمالعبادات من قبل الم
 -عليه وسلمصلى هللا - هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن زياد وحدثني"

 ((.من رمضان األواخر السبع في القدر ليلة)) يعني اجتهدوا في طلب "((تحروا)) :قال
 هللا عبد أن"القرشي التيمي  هللا عبيد بن عمر مولى سالم بن أبي أمية "النضر أبي عن مالك عن زياد وحدثني"

 شاسع رجل إني هللا رسول يا :-مصلى هللا عليه وسل- هللا لرسول قال"أبا يحيى المدني  الجهني "أنيس بن
 ثالث ليلة انزل)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فقال ؟لها أنزل ليلة فمرني" بعيد الدار "الدار

 ر لم يلق عبد هللا بن أنيس، وال رآه.هذا الخبر منقطع؛ ألن أبا النض" ((رمضان من وعشرين
ليلة ثالث وعشرين، وحديثه هذا مشهور معروفة بالمدينة  -نيسعبد هللا بن أ-ليلة الجهني  :قال أبو عمر: يقال

 عند عامتهم وخاصتهم، والحديث وصله اإلمام مسلم في صحيحه.
ليلة ثالثة وعشرين، وهو يدل على أن ليلة القدر ثالثة وعشرين، وكثير من أهل العلم يرون أن ليلة القدر ليلة 

لكن أهل العلم من استنبط التحديد بسبع  ؛ومن غيرهم ومنهم من استنبط يعني من الصحابةسبع وعشرين، 
هذه الكلمة )هي( رقم سبع  وعشرين، سالم هي، سبعوعشرين أنها هي بالنسبة لكلمات السورة تأتي رقم 

يقول ابن عطية في تفسيره: هذا من ملح العلم ال من متينه، وال تثبت الليلة بمثل هذا، لكن عندنا وعشرين، 
ها وتعميتها بهذه النصوص التي يحتار اإلنسان في الباب، وعرفنا أن السبب في إخفائ نصوص صحيحة في هذا

 ليجتهد جميع هذه الليالي. ؛التوفيق بينها
 هللا رسول علينا خرج: "قال أنه مالك بن أنس عن -الخزاعي- الطويل حميد عن مالك عن زياد وحدثني"قال: 

أريت، أو  "((رمضان في الليلة هذه أريت إني)) :فقالة القدر ليخبرنا بليل رمضان في -صلى هللا عليه وسلم-
ن زعم بعضهم أنهما ابن أبي  ((رجالن)) تنازع وتخاصم ((تالحى حتى)) علمية أو بصرية؟ رأيت لم يذكرا، وا 

يعني  ))تالحى رجالن(( ما في طرق الحديث ما يدل على هذاين، لكن حدرد وكعب بن مالك لما تقاضيا الد  
 ؛يعني رفع تحديدها، ال رفع وجودها كما زعم بعضهم، إنما رفع تحديدها رفعت ))فرفعت((تنازعا تخاصما و 

السابعة (( والخامسة والسابعة التاسعة في فالتمسوها ))رفعت لألمة -وهلل الحمد-للتالحي والتنازع، وفيه خير 
 بقى، خامسة تبقى، أو تمضي.يحتمل هذا وهذا، أنها سابعة تبقى، تاسعة ت ،عمن البقايا أو من المواضي

 -صلى هللا عليه وسلم-النبي  أصحاب منلم يسم  جال  ر  أن- عمر ابن عن نافع عن مالك عن زياد وحدثني"
 في القدر ليلة أروا -صلى هللا عليه وسلم- لم يسم أحد منهم من أصحاب رسول هللا ، أن رجاال  أو أن رجاال  

نها في السبع األواخر، ويحتمل أنهم رأوا ما : إيعني رأوا من يقول لهمقال ابن حجر:  "األواخر السبع في المنام
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، والظن اجازم   اأو أظن ظن   " أو أ رى، أجزم((أرى  إني)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" هايدل علي
أي:  ((امتحريه كان فمن ،األواخر السبع يف))يعني توافقت  ((تواطأت قد رؤياكم ))أرى  يأتي بمعنى العلم

 من رمضان.(( األواخر السبع في فليتحرها)) طالبها
 أري  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن :يقول العلم أهل من به يثق من سمع أنه مالك عن زياد وحدثني"

رأى بعضهم،  "ذلك من هللا شاء ما أو" أعمار الناس من األمم السابقة -جل وعال-أراه هللا  "قبله الناس أعمار
 -عليه الصالة والسالم- فكأنه" سبعمائة سنة، ألف سنة، أكثر، أقليعيش خمسمائة سنة، ستمائة سنة، من 

ألن طول المدة يمكن اإلنسان من كثرة العمل، لكنه ليس  "الصالح العمل من يبلغوا ال أن أمته أعمار تقاصر
من األعمال الصالحة ما ال يبلغه ثالثين سنة، ويعمل فيها  ،بخير على كل حال؛ ألن اإلنسان قد يعيش عشرين

فال يكون من مصلحته أن  ،من عاش مائة سنة، وقد يعيش اإلنسان مائة سنة ويؤخر لمعاصي وفتن وغير ذلك
))خيركم من طال عمره يؤخر، فالعمر ال شك أنه مع استغالله باألعمال الصالحة إذا طال فهو أفضل وأحسن، 

يعني - فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من العمل" ملهمن طال عمره وساء عبخالف  وحسن عمله((
 ،إذا أعمار هذه األمة من الستين إلى السبعين ؛مثلما بلغ غيرهم من طول العمر لقصر أعمارهم -الصالح

يعني ثالثة وثمانين سنة  خير من ألف شهر "شهر ألف من خير القدر ليلة هللا فأعطاهوقليل من يجاوز ذلك، 
 ال يحد. -جل وعال-هر، أو ستة أشهر، في ليلة واحدة فضل هللا وأربعة أش

قال ابن عبد البر: هذا أحد األحاديث األربعة التي ال توجد في غير الموطأ ال مسندة وال مرسلة، وابن عبد البر 
: وصل جميع المقطوعات في الموطأ إال هذه األحاديث األربعة، هذا الحديث: أري أعمار الناس قبله، وحديث

))حسن خلقك تقدم هذا، والرابع قوله لمعاذ:  ((بحرية أنشأت إذا))والثالث:  ))إني ألنسى، أو أنسى ألسن((
 قال: وليس منها حديث منكر، وال ما يدفعه أصل. للناس((

 أخذ فقد القدر ليلة من العشاء شهد من :يقول كان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن زياد وحدثني"
أخذ بنصيبه من ليلة القدر، إذا صلى العشاء مع الجماعة، يعني إذا حضرها مع الجماعة أخذ  "منها بحظه

ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ))بنصيبه من ليلة القدر؛ ألنه صح أنه صلى في ليلة القدر، 
 فأخذ نصيبه منها، منها يعني من ثوابها المنوه به في القرآن والسنة. الليل((
من رأيه، اللهم إال ابن المسيب ، يعني ال يمكن أن يقوله ابن عبد البر: قول ابن المسيب هذا ال يكون رأي  قال ا

ومراسيله أصح المراسيل عند  ))من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل((إذا كان استند إلى حديث: 
: فع، لكن سعيد تابعي، نقول: هذا مرسل إذا قلنافهو له حكم الر  ني إذا كان ال يقال من جهة الرأيأهل العلم، يع

، مراسيل سعيد -عليه الصالة والسالم-نه ال يقال من جهة الرأي، هو مرسل كما لو صرح بنسبته إلى النبي إ
 من أصح المراسيل.

وأما الصبح فال  ))من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل((هو بمعنى الحديث: و لباجي: يقول ا
ألن الصبح ليست من ليلة القدر، إذا طلع  ))من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله((ل، لماذا؟ يدخ
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نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله .وهللا أعلمنتهت ليلة القدر، الصبح ا
 أجمعين.


